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Mercado Segurador
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homenagens 
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Um mundo mais seguro: 
começa conosco!

Palavra da Diretoria

Em 2020, o SindSeg MG/GO/MT/DF 
celebrará um importante marco. 
São 70 anos de uma trajetória 
trilhada por uma atuação sólida e 
contínua em prol da difusão dos 
benefícios do seguro.   
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Chegamos ao final de mais um ano, momento em que pensa-
mos o que foi realizado e em tudo o que vivemos. O tema es-
colhido para o evento de 2019 foi “Um mundo Seguro” e não 
foi aleatório. Propusemos uma sintonia diferente de pensar no 
nosso mundo, que é o mercado de seguros. 

Afinal, sabemos que os seguros permeiam as mais diversas ativi-
dades econômicas e representam muito para empresas, pessoas 
e governos. Tudo isso demonstra o tamanho de nossa responsa-
bilidade. Já pensou como seria uma sociedade na qual eles não 
existissem? Seria uma sociedade sem futuro, cenário que foi mos-
trado no evento por meio de um vídeo para todos os convidados. 

Mais do que propor essa reflexão, também foi o momento de 
comemorar as conquistas com todos os profissionais que pres-
tigiaram esse evento e que representam uma parte expressiva 
do pensamento e da capacidade de realização que fortalecem 
o nosso mercado. 

Gostaria de agradecer o apoio e o engajamento dos membros 
das comissões, dos representantes do Sindicato no decorrer do 
ano e ainda reconhecer a atuação de cinco entidades que fize-
ram a diferença em 2019. 

Vale ressaltar que, em 2020, o SindSeg MG/GO/MT/DF celebrará 
um importante marco. São 70 anos de uma trajetória trilhada por 
uma atuação sólida e contínua em prol da difusão dos benefícios 
do seguro. Somos hoje o segundo maior sindicato de segurado-
ras do Brasil, em abrangência e em tamanho de mercado. 

E tudo isso tem muito peso e reflete o nosso compromisso com 
o trabalho. Aliás, ao final do evento, os convidados receberam 
um informativo especial sobre as principais ações e os resulta-
dos das iniciativas. 

Vamos seguir juntos no próximo ano com a mesma dedicação, 
nos perguntando sempre o que podemos fazer para conquistar 
cada vez mais a confiança das pessoas no nosso mercado. Contri-

buir para um mundo mais seguro é um papel que cabe a todos 
nós. Agindo com ética, lealdade e bom senso, as fronteiras do 
´mundo da gente’ serão ampliadas, envolvendo milhares de 
outros personagens num mundo mais seguro.

Boa leitura!

Augusto Frederico Costa Rosa de Matos
Presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF
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Mais uma vez, o SindSeg MG/GO/MT/DF promoveu a confrater-
nização do Mercado Segurador, aguardado evento que reúne 
os parceiros do Sindicato e homenageia quem fez a diferença 
no segmento durante o ano. E foi pensando na importância do 
nosso segmento que foi escolhido o tema “Um Mundo Seguro” 
para embasar a celebração.

Isso porque o assunto destaca a importância econômica e a 
função social do segmento, que permeia as mais diversas ativi-
dades, como defende o presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, 
Augusto Frederico Costa Rosa de Matos. “Porém, mais do que 
isso, contar com o seguro é ter a garantia em tempos incertos e 
nos momentos mais difíceis e delicados”, disse. 

O evento foi realizado no dia 29/11, na capital mineira, no Ilus-
tríssimo, e contou com mais de 300 convidados, entre asso-
ciadas, representantes das entidades e corretores. Em seu dis-
curso, Augusto Matos agradeceu a dedicação de  profissionais 
que fazem parte da entidade, diretoria, representantes, família 
e equipe. 

Na ocasião, todos foram chamados ao palco e receberam home-
nagens das mãos do presidente do Sindicato. 

Evento reuniu mais de 300 profissionais do setor na capital 

Capa

Augusto Matos

Confraternização do 
Mercado Segurador 
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Comissões Técnicas do SindSeg

Representantes do SindSeg

Diretoria do SindSeg

Momento de reflexão
Para reforçar ainda mais o tema do 
evento, foi exibido um vídeo produzi-
do pela Fundación Mapfre que mostra 
como seria uma sociedade sem o se-
guro. O filme se passa numa sociedade 
do futuro, de 2050, e retrata como o 
fim das companhias de seguro traria 
pobreza e falta de confiança para as 
pessoas. “O mundo sem seguro é um 
mundo sem perspectivas”, destacou o 
presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, 
Augusto Matos. 

CONFIRA AQUI 
O VÍDEO NA 
ÍNTEGRA!  
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Presidentes dos SINCOR’S 

Mais uma vez, celebramos 
a conclusão de mais um 

ano. Foi um período de desafios, mas 
de muitas conquistas e aprendizados. 
Estar aqui hoje e prestigiar a Medalha 
do Mérito Segurador é uma forma de 
coroar o êxito de todos os trabalhos 
desempenhados pelo Sindicato e pelos 
profissionais. É muito importante essa 
parceria com o Sincor/MT, e a gestão do 
Augusto tem apresentado muita siner-
gia e nos apoiado muito em 
nossas iniciativas. 

José Cristovão Martins, 
presidente do Sindicato dos 
Corretores de Mato Grosso 
(Sincor/MT) 

É sempre um prazer par-
ticipar desta noite, pois é 

um evento muito bem construído. A 
Medalha do Mérito Segurador é conce-
dida a profissionais que merecem essa 
honraria. Me sinto muito orgulhosa 
com a parceria que foi construída com 
o Sindicato, ela já é histórica. Também 
gostaria de parabenizar a diretoria, que 
vem trilhando a trajetória do Sindicato 
com muita maestria. 

Maria Filomena
Branquinho,
presidente do Sindicato dos 
Corretores de Minas Gerais 
(Sincor/MG)

Parabenizo o amigo, presi-
dente  Augusto Matos, pelo 

maravilhoso evento, e agradeço pelo 
convite. É de fundamental importân-
cia a continuidade da parceria entre o 
Sindseg e os Sincors do DF e de MG  para 
fortalecer ainda mais o nosso mercado.  
Diante das decisões da  Susep, precisa-
mos estar ainda mais unidos em prol da 
categoria, que representa um excelente 
percentual do PIB. 

João Pereira da Silva,
presidente do Sindicato dos 
Corretores do Distrito Federal 
(Sincor/DF) 

A Confraternização do Mercado Segurador foi prestigiada por representantes de entidades que atuam em conjunto com o Sindi-
cato. Veja o depoimento de alguns participantes. 
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A Confraternização do Mercado Segurador é muito mais que um 
momento de celebrar as conquistas do SindSeg MG/GO/MT/DF 
em 2019. É uma oportunidade de valorizar o trabalho das entida-
des que fazem a diferença para a evolução do mercado de seguros 
nas localidades onde atuam.  Neste ano, as agraciadas foram:  o Clu-
be de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG), o Clube dos 
Corretores de Seguros do Estado de Minas Gerais (Clubcor-MG), a 
Associação das Agências, Assessorias e Consultorias de Seguros do 
Estado de Minas Gerais (Aconseg-MG), o Clube da Bolinha de Mi-
nas Gerais e a Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP).  

Homenageadas da noite
A parceria das entidades é fundamental para o 
desenvolvimento dos trabalhos executados pelo 
SindSeg MG/GO/MT/DF. Afinal, é sempre muito 

positivo unirmos esforços para trabalharmos em prol do setor 
de seguros, presente em todos os segmentos da 
economia brasileira. 

Augusto Frederico Costa Rosa de Matos,
presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF

Receber essa homenagem, essa importante comenda 
concedida pelo Sindicato, é motivo de muita emoção! 

O SindSeg MG/GO/MT/DF apoia o CSP-MG desde o primeiro 
momento e a nossa entidade completou, em 2019, 9 anos. São 
muitas pessoas a agradecer, mas estendo meu agradecimento 
especial ao presidente Augusto Matos. Essa confraternização 
é uma das mais tradicionais do país e reúne todo o mercado 
segurador de Minas Gerais, assim como das outras 
localidades onde o Sindicato atua. 

João Paulo Moreira de Mello,
presidente do CSP-MG

A proposta de criação de um Clube de Vida em grupo teve início na década de 1980, tendo sido concretizada em ou-
tubro de 2010, com a fundação do CSP-MG.  Com a missão de estimular o desenvolvimento dos seguros de pessoas, a 
entidade também congrega os representantes da categoria e promove o debate de políticas do setor, visando o desen-
volvimento e a credibilidade do segmento no estado e no país.

Hoje foi uma noite de muito congraçamento aqui em 
Belo Horizonte. Chegamos ao fim do ano, tempo de 

balanço das nossas jornadas. Estar aqui é uma honra. Por essa 
razão, deixo o meu agradecimento em nome de toda a diretoria, 
do conselho superior e dos acadêmicos. Gostaria de agradecer o 
presidente do Sindicato, Augusto Matos, querido amigo e com-
panheiro de grandes jornadas. O foco da ANSP é aperfeiçoar de 
forma institucional o seguro, a previdência complementar e as 
suas atividades correlatas. Receber essa condecoração é mais 
um estímulo para continuarmos o nosso trabalho. 

Mauro Batista, 
presidente do Conselho Superior da ANSP 

Fundada em 1993, a Academia Nacional de Seguros e Previdência é uma entidade de abrangência em todo o país, 
dedicada exclusivamente ao aperfeiçoamento institucional do mercado, colaborando para o desenvolvimento do lado 
cultural do seguro, de modo a evidenciar toda a sua positividade. Por meio de trabalhos científicos envolvendo pesqui-
sas e estudos específicos, atua como interlocutora do mercado, levando conhecimento para a sociedade em geral. Seu 
corpo acadêmico é composto por personalidades com atuação em quase todos os estados da federação.
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É uma honra muito grande vivenciar este momento, 
compartilhado com todo o mercado segurador; re-

ver grandes amigos e ter a oportunidade de dividir com a clas-
se de corretores essa felicidade. Estou emocionada por receber 
essa homenagem do SindSeg MG/GO/MT/DF, que é uma grande 
entidade que representa o mercado de seguros, nosso orgulho. 
Estamos juntos neste momento de muita alegria e 
continuaremos atuando pelo mesmo ideal.

Carmem Ribeiro
presidente do Clubcor-MG 

Tem como missão congregar os corretores de seguros mineiros, promovendo o engrandecimento profissional da classe.
Fundado em 1980, a proposta de atuação foi a promoção da cooperação mútua, os princípios de ética profissional e o 
respeito à sociedade. 

É gratificante receber essa homenagem, pois ela 
representa o trabalho de todos os presidentes das 

gestões anteriores, assim como dos integrantes do Clube da 
Bolinha. A entidade é importantíssima para a manutenção das 
famílias e de quem atua neste mercado.  Estamos sempre juntos 
trabalhando em prol desse segmento, que tanto cuida de toda a 
nossa sociedade. O evento trouxe uma reflexão da importância 
do nosso trabalho e de como ajudamos a gerar valor 
para a sociedade. 

Marcelo Araújo Brás,
Presidente do Clube da Bolinha de Minas Gerais 

Hoje foi um dia de muitas surpresas e de muita emo-
ção! Tive a honra de representar a Aconseg-MG e ser 

homenageado neste belíssimo evento promovido pelo SindSeg, 
que caminha para os seus 70 anos. Gostaria de agradecer a toda 
a diretoria, às associadas e ao meu amigo, Augusto Matos, pro-
fissional que tanto admiro e respeito. A Aconseg-MG continuará 
próxima do SindSeg e de outras entidades. Mais uma 
vez, obrigado!

Jader Pereira de Abreu Filho, 
presidente da Aconseg-MG 

É uma entidade que reúne as assessorias de seguros, uma forma de organização das operações do setor. A missão da as-
sessoria é atuar como um elo entre corretores e seguradoras, visando reforçar a importância do trabalho do pequeno e do 
médio corretor no mercado segurador. Exerce, também, o papel de uma sucursal comercial terceirizada das seguradoras, 
imprimindo um atendimento personalizado ao corretor.

Fundado em 1958, o terceiro no país, o Clube da Bolinha de Minas Gerais tem como slogan ‘Unindo o seguro no Brasil’ e 
mantém os valores que norteiam a conduta de seus integrantes, que são ‘companheirismo, ética e solidariedade’. Iniciou 
as atividades tendo em sua composição apenas executivos das seguradoras; com o tempo, porém, passou a acolher os 
demais profissionais do mercado, sempre priorizando a dedicação à atividade de seguros em geral.
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Endereço para devolução: AC Presidente Juscelino Kubitschek
Av. Afonso Pena, 1.270    Centro    Belo Horizonte/MG    CEP: 30.001-970


